Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES POUZP
„Sestra, nepostradatelná součást českého zdravotnictví“

7. – 8. 10. 2016
Multifunkční aula GONG, Dolní Vítkovice, Ostrava

Bloky přednášek

Organizační výbor

Přednemocniční
péče,
Bezpečnost
zdravotnického
personálu,
Perioperační,
traumatologická a chirurgická péče, Intenzivní péče, Následná péče, Cévní vstupyošetřovatelská problematika, Posterová sekce – VARIA.

Bc. Tomáš Válek, DiS.
Mgr. Kateřina Hašová
Mgr. Andrea Vylíčilová
Michal Kontrik

Registrační poplatky

Dolní oblast Vítkovice – Multifunkční aula GONG

Člen POUZP
Člen Sekce POUZP
Člen SKSaPA
Nečlen
Zahraniční

1000,- Kč
1000,- Kč
1000,- Kč
1500,- Kč
1500,- Kč

Číslo účtu pro platbu registračního poplatku: 27-511250247/0100, do poznámky uveďte
jméno a příjmení účastníka/účastníků, tak abychom mohli platbu identifikovat a spárovat.
Registrační poplatek zahrnuje oběd, cofee breaky a společenský večer s koncertem MIG21.

Online přihlášení k pasivní účasti do 5.10.2016

INFO na WEBu – kongres.pouzp.cz
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. V rámci kongresu je možno využít nasmlouvané
ubytování v Hotelu Veronika. Stačí zavolat na recepci a zarezervovat pokoj na POUZP,
recepce je informována. K dispozici jsou 1L, 2L, 3L a 4L pokoje. Kapacita je omezena, proto
prosím o včasnou rezervaci. Dostupnost
multifunkční auly od ubytování je cca 15
min pěšky. Ceny pokojů pro kongres:
1L pokoj
2L pokoj
3L pokoj
4L pokoj

756,-Kč
1026,-Kč
1390,-Kč
1854,-Kč

– hlavní organizátor,
– odborný program,
– odborný program,
– technické zázemí,

predseda@pouzp.cz
hasova@pouzp.cz
vylicilova@pouzp.cz
kontrik@pouzp.cz

Dolní oblast Vítkovice je národní kulturní památka nacházející se poblíž
centra Ostravy ve Vítkovicích. Zahrnuje rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s
unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků –
černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu se také říká „Ostravské
Hradčany“. Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví. Aula Gong je
moderní multifunkční centrum
vzniklé vestavbou do původního
plynojemu z roku 1924 v dolní
oblasti Vítkovice v Ostravě, podle
projektu arch. Josefa Pleskota.
Multifunkční aula Gong byla
realizována v roce 2011–2012 a
stala se jedním z pěti projektů,
které
získaly
titul Stavba
roku 2013. V
roce 2014 byla
zařazena mezi TOP 10 staveb
světa.
Spojení MHD
Hlavní nádraží – Vítkovice vysoké pece tram číslo 1, tram číslo 2 – cca 15min. jízdy
Spojení autem
D1 (od Prahy, Brna), Exit 354, na kruhovém objezdu první výjezd, pak po 3,8km doleva na
ul. Závodní 1,5km, vpravo na ul. Ruská stále rovně až do Dolní oblasti.

Přijďte se zúčastnit netradičního kongresu v ještě
netradičnějších prostorách.

Záštitu nad kongresem přijali¨

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví
Mgr. Alice Strnadová, MBA – ředitelka odboru ONP a hlavní sestra ČR

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Bc. Mária Dobešová
Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči
Fakultní nemocnice Ostrava

Partneři kongresu

